
أشار ابن القيم رمحه اهللا إىل جواب عن هذا اإلشكال الذي يتبادر  (( وليعلم اهللا الذين آمنوا ))طيب : الشيخ

وهذا يقتضي أن علم اهللا حادث بعد حصول ما حصل؛  ,علة ما حصل (( وليعلم ))من اآلية؛ فإن قوله: 

ذلك أن نقول: علم اهللا أزيل بأن هذا سيقع ليس  ل؛ ألن علم اهللا أزيل؛ واجلواب علىفيكون يف ذلك إشكا

  .يرتتب عليه ثواب وال عقاب؛ وإمنا يرتتب الثواب والعقاب على العمل، على الشيء املشاهد احملسوس

فإنه حيب الشهداء من عباده وقد أعد هلم  ,منهم الشهداء مث ذكر حكمة أخرى, وهي اختاذه سبحانه: الطالب

 (( واهللا ال يحب الظالمين ))قوله: ه فالبد أن ينيلهم درجة الشهادة, و قد اختذهم لنفسأعلى املنازل وأفضلها؛ و 

لوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ومل يتخذ منهم تنبيه لطيف ملوقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقني الذين اخنذ

م وما أعطاه من استشهد فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به املؤمنني يف ذلك اليو  ,شهداء ألنه مل حيبهم

.هلا أوليائه وحزبههؤالء الظاملني عن األسباب اليت وفق  منهم؛ فثبط  

فإم ظاملون  ,أن نصر هؤالء الكفار ال يعين أنه حيبهم ؟ وفيه أيضا من احلكمة اليت أشرنا إليها آنفا وهي: الشيخ

(( هل ألن اهللا حيبهم ؟ فقال:  ؟ ينا وهم كفارملاذا نصرهم اهللا عل :واهللا ال حيب الظاملني؛ ألن النفوس قد تقول

ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا وهي أن هؤالء  :فيكون يف هذا فائدتان؛ الفائدة األوىل واهللا ال يحب الظالمين ))

ظاملني واهللا ال حيب من لوا وهم حنو ثلث العسكر، هؤالء مل يتخذ منهم شهيدا واحدا؛ ألم اخنز املنافقني الذين 

املني فكيف يوفقهم الشهادة .الظ  

 واملعىن الثاين: ما أشرنا إليه أن انتصار هؤالء ليس عن حمبة ألن اهللا ال حيب الظاملني .

تنقيتهم وختليصهم من هو مث ذكر حكمة أخرى فيما أصام ذلك اليوم وهو متحيص الذين آمنوا و : الطالب

حصل هلم متحيصان: فتميزوا منهم ف املنافقني صهم منحمالذنوب ومن آفات النفوس؛ وأيضا فإنه خلصهم و 

 متحيص من نفوسهم؛ ومتحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم.

حسبام وظنهم أن يدخلوا  مث ذكر حكمة أخرى وهي حمق الكافرين بطغيام وبغيهم وعدوام؛ مث أنكر عليهم

 اجلنة. 

إذا انتصروا طغوا الطالب: أم وجهه ؟  ؛ينوسبق وجه ذلك؛ ما وجهه ؟ أن يف هذا حمق الكافر : الشيخ

ورجعوا للقاتل مرة أخرى لعلهم ينتصرون مرة ثانية فيكون رجوعهم سببا للقضاء عليهم نعم,  , الشيخ:واستشروا

  واضح ؟ ,وحمقهم

: فيه شيء يا شيخ ؛ أنه يكون حمق الكافرين باملؤمنني املمحصني ؟ السائل  

: كيف ؟ الشيخ  



وا ومتحصوا هم ميحقون الكافرين؛ : الذين بقالسائل  

: لكن مب ميحقون ؟ ميحقوم إذا جاء هؤالء لقتاهلم.الشيخ  

هل هو صحيح ؟  ( إذا سألتم اهللا الصبر فاسألوه العافية ): شيخ فيه حديث: السائل  

  : ما أدري عنه، ما أعالف .الشيخ

وعدوام، مث أنكر عليهم حسبام وظنهم بغيهم و طغيام بذكر حكمة أخرى وهي حمق الكافرين  : مثالطالب

وأن هذا ممتنع حبيث ينكر على من ظنه وحسبه  ,أن يدخلوا اجلنة بدون اجلهاد يف سبيله والصرب على أذى أعدائه

أي وملا يقع  (( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ))فقال: 

 ,فيكون اجلزاء على الواقع املعلوم ال على جمرد العلم ,ه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه باجلنةفإن ه,ذلك منكم فيعلم

فإن اهللا ال جيزي العبد على جمرد علمه فيه دون أن يقع معلومه؛ مث وخبهم على هزميتهم من أمر كانوا يتمنونه 

قال ابن  تموه وأنتم تنظرون ))(( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيويودون لقائه فقال: 

" ولما أخبرهم اهللا تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر بكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا عباس: 

قتاال يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم فأراهم اهللا ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إال من 

( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون )) شاء اهللا منهم؛ فأنزل اهللا تعالى: (

 ." 

فقد  ,من قبل أن تلقوهـ يعين يف سبيل اهللا ـ كانوا باألول يتمنون املوت   ,أقول واضح أن فيه التوبيخ هلم: الشيخ

زم ؟ وما أشبه ذلك، ومل تثتبوا.أىن هذا ؟ ملاذا وقلتم  ,رأيتموه يف هذه الغزوة ومع ذلك هزمتم  

ما معناها ؟  (( وأنتم تنظرون )) :السائل  

. م ينظرون إخوام يسقطون شهداء : أي نعم, ألالشيخ   

( للشهيد ست خصال عند ربه: يغفر له عند أول قطرة من دمه يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  :السائل

د بدون إذن والديه ؟ فهل يدخل يف هذا من ذهب إىل اجلها ... )  

: حيتمل أن يقال أنه ال أجر له؛ ألنه جهاد معصية، وجهاد املعصية ال ينقلب طاعة, كما لو صلى الشيخ

اإلنسان يف وقت النهي فإنه وإن صلى وخشع يف صالته وأتى مبا ينبغي أن يأيت به يف الصالة ال تنفعه, ألا 

والديه فإنه ذهاب منهي عنه؛ وقد يقال: بأنه يؤجر ويأمث، صالة منهيا عنها؛ وكذلك الذي يذهب بدون رضا 

يؤجر على جهاده ويأمث على تفريطه يف حق والديه؛ وعلى كل فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قدم بر الوالدين 

 على اجلهاد يف سبيل اهللا كما يف حديث عبد اهللا بن مسعود .



: هل تقبل شهادته ؟السائل  

الشيخ: يعين لو شهد حبق ؟   

السائل: قتل يف املعركة هل يكون شهيدا ؟    

: هذا هو الذي أقوله لك أنا، إذا قلنا إن هذا اجلهاد حمرم فاحملرم ال يأيت باخلري وال يثاب عليه أصال, الشيخ

جلهاد, فإنه يكون فكيف ينال الشهادة به ؟ وإذا قلنا ليس مبحرم إال حلق الوالدين وهذا أمر زائد على موضوع ا

 آمثا مبخالفة والديه ويكون له أجر اجلهاد؛ فاملسألة فيها احتمال . 

: إذا كان خروجه بغري رضا والديه معصية فهل يدخل يف احلديث ؟ السائل  

: ويش احلديث ؟ الشيخ  

: يغفر له مجيع ذنوبه منها خروجه بغري رضا والديه ؟ السائل  

إنه شهيد؛ إذا قلنا إن جهاده هذا حمرم مل يكن به شهيدا؛ لكن مراده بالذنوب : ال ال، لكن هذا ال نقول الشيخ

الدين ال يكفر ال تكفره اليت ما تتعلق باجلهاد مثل كذب مرة أو غش مرة أو ما أشبه ذلك من املعاصي مع أن 

. الشهادة   

: ما حكم اخلروج للجهاد على من عليه دين هل هذا سفر معصية ؟ السائل  

: أي نعم هذا سفر معصية إذا كان صاحب الدين يطالب به وقد حل؛ ألنه هنا جيب عليه أن يويف الدين الشيخ

 قبل . 

: يا شيخ الذي يذهب للجهاد دون إذن والديه ملاذا قلنا يتوقف أجره حىت يأذن له والديه مثل صاحب السائل

 البيت ؟ 

ن حق الوالدين وهو أمر خارج عن اجلهاد؛ وفيه : حنن نقول فيه احتمال، فيه احتمال أن يكون هذا مالشيخ

 احتمال أن يقال هذا اجلهاد غري مأذون فيه شرعا فليس فيه أجر كالصالة يف وقت النهي. 

بني يدي موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فثبتهم  : ومنها: أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصاالطالب

.رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو قتل ن ماتوخبهم على انقالم على أعقام أو   

وهو ما مات وال  (( أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ))الشيخ: الظاهر إن مات؛ ألن هذا لفظ اآلية: 

 قتل يف غزوة أحد.

 ,حممدرب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده وميوتوا عليه أو يقتلوا فإم إمنا يعبدون له بل الواجب : الطالب

.وهو حي ال ميوت  



: سبحانه وتعاىل.الشيخ  

فلو مات حممد أو قتل ال ينبغي هلم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به؛ فكل نفس ذائقة املوت .: الطالب  

ال يليق م؛ هذه الكلمة تأيت يف القرآن  :كلمة ال ينبغي هنا ليست باملفهوم املعروف؛ بل ال ينبغي يعين: الشيخ

(( ال الشمس ملمتنع، إذا قيل: ال ينبغي أو ما ينبغي فاملعىن أنه ممتنع غاية االمتناع؛ قال اهللا تعاىل: الكرمية مبعىن ا

هذا يف التوحيد وقال يف  (( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ))وقال تعاىل:  ينبغي لها أن تدرك القمر ))

به وال ميكن أن يكون شاعرا وال ميكن أن يتخذ  ما يليق :يعين (( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ))الرسالة : 

 اهللا ولدا وال يليق به ذلك .

بل ليموتوا على  ,فكل نفس ذائقة املوت؛ وما بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم ليخلد ال هو وال هم: الطالب

وخبهم على رجوع اإلسالم والتوحيد فإن املوت البد منه سواء مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو بقي؛ وهلذا 

(( وما محمد إال رسول قد خلت من قبله من رجع منهم عن دينه ملا صرخ الشيطان إن حممدا قد قتل فقال: 

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا 

أو قتلوا ؛ فظهر أثر هذا العتاب  عليها حىت ماتواوالشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا  الشاكرين ))

وثبت الشاكرون على  ,وحكم هذا اخلطاب يوم مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه

دينهم فنصرهم اهللا وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة هلم، مث أخرب سبحانه أنه جعل لكل نفس أجال البد 

ويصدرون عن موقف  ,فريد الناس كلهم حوض املنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه ,تلحق به أن تستوفيه مث

القيامة مصادر شىت فريق يف اجلنة وفريق يف السعري؛ مث أخرب سبحانه أن مجاعة كثرية من أنبيائه قتلوا وقتل معهم 

وما وهنوا عند القتل وال  ,وما استكانوا أتباع هلم كثريون فما وهن من بقي منهم ملا أصام يف سبيله وما ضعفوا

ام فلم يستشهدوا مدبرين مستكينني أذلة؛ بل اإلقدالقوة والعزمية و بضعفوا وما استكانوا بل تلقوا الشهادة 

ن اآلية تتناول الفريقني كليهما.استشهدوا أعزة كراما مقبلني غري مدبرين؛ والصحيح أ  

ال ميكن أن ميوت قبله وال ميكن أن يؤخر  ,معني مسمى كلهم له أجل  ,من الفريقني ؟ املسلمون والكفار: الشيخ

بعده؛ وكلهم يردون على هذا احلوض حوض املنايا مجيعا ال خيتلفون؛ فموت الكافر وموت املؤمن واحد؛ لكنهم 

 املوت ماكما أن أعماهلم يف الدنيا كذلك أ  (( فريق في الجنة وفريق في السعير )) :يبعثون على وجوه شىت

(( وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ومن يرد ثواب يف هذا السياق:  فواحد كما قال تعاىل

(( ويف قراءة:  الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ))

صابهم في سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أ



واهللا يحب الصابرين وما كان قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 

.على القوم الكافرين ))   

  إن كثريا من األنبياء قتلوا صحيح يا شيخ ؟ :ل: شيخ يقو السائل

  (( قتلوا )) أي نعم على قراءة:: الشيخ

  قتلوا األتباع وليس األنبياء ؟: السائل

على هذه  هتفسري ميكن لجمع وجيعلون من نيب هنا نكرة تصلح ل (( وكأين من نبي قتلوا معه ربيون )): الشيخ

 (( وكأين من نبي :قتلوا؛ ما هي قتلوا أنا أخطأت يعين كأين من أنبياء كثريين (( وكأين من نبي قتلوا )) :القراءة

(( وكأين على هذه القراءة يصلح هذا املعىن؛ أما إذا وصلت فقلت:  (( معه ربيون كثيرا ))قتل، مث قال:  قتل ))

؟ أصحابه الذين معه. صار املقتول منمن نبي قتل معه ربيون ))   

أي من األنبياء، فيه أنبياء قتلوا ؟  (( ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون )): يف اآليات: السائل  

: الكالم على سياق اآليات اليت معنا وإال هذا معروف؛ إستشكال األخ يف اآلية اليت معنا كيف نوجه  الشيخ

يعين ما أكثرهم األنبياء الذين قتلوا، مث  (( وكأين من نبي قتل ))كالم املؤلف وهو يفسر هذه اآليات؛ نقول: 

(( معه ربيون )) .قال:   

يه من عدم رضا والديه هل يعذره ربه كما يف يوم القيمة عذر آخر : اخلروج للجهاد على من ال يصرب علالسائل

 من خرج من النار ملا أخلف العهد, هل يدخل يف هذا اجلنس ؟ 

: ال، ألن أعمال اآلخرة ليست كأعمال الدنيا، التكليف يف الدنيا ال يساوي تكليف اآلخرة.الشيخ  

على قومهم من اعرتافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤاهلم  مث أخرب اهللا عما استنصرت به األنبياء وأممهم: الطالب

(( وما كان قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا رم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم فقال: 

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة 

هلم ويهزمهم ا ملا علم القوم أن العدو إمنا يدال عليهم بذنوم وأن الشيطان إمنا يستز  يحب المحسنين ))واهللا 

 ,ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا :ري يف حق؛ أو جتاوز حلد؛ وأن النصرة منوطة بالطاع؛ قالواوأا نوعان: تقص

مث علموا أن رم تبارك وتعاىل إن مل يثبت أقدامهم وينصرهم مل يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها 

على أعدائهم فسألوه ما يعلمون أنه بيده دوم وأنه إن مل يثبت أقدامهم وينصرهم مل يثبتوا ومل ينتصروا؛ فوفوا 

إليه سبحانه؛ ومقام إزالة املانع من النصرة وهو الذنوب  املقامني حقهما: مقام املقتضي وهو التوحيد وااللتجاء



إن أطاعوهم خسروا الدنيا واآلخرة؛ ويف ذلك أم  رهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخربواإلسراف؛ مث حذ

 تعريض باملنافقني الذين أطاعوا املشركني ملا انتصروا وظفروا يوم أحد .

لدنيا واآلخرة؛ بل إذا أطيعوا يف بعض األمر ما هو كل األمر كان والشك أن طاعة أعداء اهللا خسارة يف ا: الشيخ

(( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم في بعض ذلك خسارة على املؤمنني، كما قال تعاىل: 

هي فكيف إذا أطاعوه يف كل األمر؛ وهذا فيه حتذير من طاعة األعداء؛ وطاعة األعداء  ,ما هو يف كله األمر ))

كل حزب، اتباع أوامرهم سواء وقعت بالقول أو بالفعل؛ أما بالقول فمثل أن يقولوا: افعلوا كذا، افتحوا الباب ل

شاء من كفر وإحلاد وزنا وفجور ومخر وغريها، اجعلوا الناس أحرارا؛ هذا إذا أطعناهم اجعلوا لكل حزب يفعل ما 

. ذلك فهذا الشك أنه سبب للخسارةيف  

باألمر بالفعل، مثل أن ال يأمروننا؛ لكن يفعلون األفعال املخالفة للشرع حىت يستمرأها الناس؛  الثاين: الطاعة

الطباع مث بعد ذلك يأخذون  فتجد الناس أول ما تفعل هذه األفعال املخالفة للشرع ينفرون منها وتنفر منها

: إذا مل خيضعوا بالقول فليخضعوا ما يعرب عنه أهل الفسق بقوهلمهو ؛ وهذا عليها؛ ومع اإلمساس يقل اإلحساس

عون لألمر الواقع؛ وهذا خطر ده يبث الشر ويسكت، مث الناس خيضجت ,وع للواقع لألمر الواقعبالواقع؛ اخلض

وحنن نعلم علم اليقني  ,عظيم؛ ولذلك جيب علينا أن حنرتز احرتازا بالغا من كيد الذين كفروا ألن كيدهم عظيم

يظهرون الصداقة ليتمكنوا منا ويلعبوا علينا مث بعد  , لو أظهروا الصداقة فهم أعداءأم أعدائنا مهما كانوا حىت

ذلك يفعلون ما يريدون؛ فالواجب احلذر من أعداء اهللا، الواجب احلذر غاية احلذر؛ ألم أعداء كما قال املؤلف 

نوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا (( يا أيها الذين آم :رمحه اهللا: أخرب أم إن أطاعوهم خسروا الدنيا واآلخرة

(( يا أيها الذين آمنوا هذه آية ثانية يا أخي؛ اآلية الثانية:  الكتاب يردون على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ))؛

(( يا أيها الذين آمنوا إن والثانية: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين )) 

ية هذه، يريد وظاهر كالم املؤلف أنه يريد اآلكفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ))؛ تطيعوا الذين  

(( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب )) قبل قوله: ((  :اليت ذكرنا هذه اآلية ألن اآليات

أي قبل آيات النازلة يف أحد . وإذ غدوت من أهل الكتاب ))  

هادة نعمة هي نعمة من نعم اهللا على املؤمنني؛ فما احلكمة ما أعطى هذه النعمة على خليله حممد : الشالسائل

 صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

: ويش تقولون يف هذا السؤال ؟ يقول: ملاذا مل يقتل حممد شهيدا مادامت الشهادة نعمة ؟الشيخ  

: ألن مقام النبوة والرسالة أفضل من مقام الشهادة ؛ الطالب   



: نعم هذا هو اجلواب الصحيح؛ نقول: الرسول أكرمه اهللا مبا هو أفضل من هذا؛ أبو بكر رضي اهللا عنه مل الشيخ

( اثبت أحد يقتل شهيدا؛ ألنه من الصديقني؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحد ملا ارتج م قال: 

ى أن بعض العلماء يقول: إن الرسول صلى ودرجة الصديقية أكمل؛ عل فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان )

 ( ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري )اهللا عليه وسلم يعترب شهيدا ألنه يف مرض موته قال: 

 فاهللا أعلم؛ على كل حال مقام النبوة أشرف من مقام الشهادة, زائد عليه بدرجة. 

: هذا نعمة ؟ السائل  

مال ما هو الزم، ما هو بالزم .: ال، إذا حصل الكالشيخ  

: شيخ ! االستعانة بالكفار يف أمور الدنيا هل يضر هذا ؟ السائل  

وذلنا هلم؛ أما إذا كنا ننتفع مبا علمهم اهللا من  نعم حىت يف أمور الدنيا إذا كان هذا يستلزم علوهم علينا :الشيخ  

 أمور الدنيا لكن بدون ذل هذا ال بأس به .

 ,مث أخربهم أنه سيلقي يف قلوب أعدائهم الرعب الذي مينعهم من اهلجوم عليهم واإلقدام على حرم: الطالب

به على أعدائهم وذلك الرعب بسبب ما يف قلوم من الشرك باهللا؛  ونوأنه يؤيد حزبه جبند من الرعب ينتصر 

وا إميام بالشرك هلم , والذين آمنوا ومل يلبسوعلى قدر الشرك يكون الرعب؛ فاملشرك باهللا أشد شيئا خوفا ورعبا

على  األمن واهلدى والفالح؛ واملشرك له اخلوف والضالل والشقاء؛ مث أخربهم أنه صدقهم وعده يف نصرم

 عدوهم .

لكن اإلنسان يكون يف قلبه من اخلوف والرعب بقدر ما حصل منه من املعصية، إن كان مشركا فهو : الشيخ

وإن كان دون ذلك فهو رعب ناقص؛ ألن املعاصي توجب ذل العبد؛ وإذا ذل العبد ـ والعياذ باهللا ـ  ,رعب كامل

ومن لم يخف اهللا خاف من   ,هللا خافه كل شيءمن خاف اصار خائفا من كل شيء؛ وهلذا يقال من احلكمة: 

 كل شيء .

وهو الصادق الوعد؛ وأنه لو أم لو استمروا على  صدقهم وعده يف نصرم على عدوهم مث أخربهم أنه: الطالب

لعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فاخنلعوا عن عصمة الطاعة اخنالطاعة ولزوم أمر الرسول الستمرت نصرم؛ ولكن 

فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتالء وتعريفا هلم بسوء عواقب املعصية وحسن عاقبة الطاعة . ,هم النصرةففارقت  

 ,معصية واحدة أوجبت اهلزمية؟ الرسول عليه الصالة والسالم؛  هذا وهم من ؟ الصحابة؛ بقيادة من: الشيخ

ورمبا بشيء آخر؛ أين يكون النصر  فكيف مبعاص كثرية ؟ كيف من يقول نعطي اجلنود ترفيها باملزامري واملعازف

ومن أين يأيت النصر ؟ وهل يستنصر اهللا تعاىل مبعصيته ؟ أبدا واهللا؛ ال يستنصر اهللا إال بطاعته؛ وهلذا كان من  



كيد أعدائنا لنا أن دخلوا مثل هذه األساليب يف فنون احلرب؛ ألم يعلمون أن الرجل الذي يتعلق قلبه باملعازف 

؟ إىل  كيف ميكن أن يقابل عدوه ليقتله ؟ هذا غري ممكن؛ ألن هؤالء سوف يركنون إىل أي شيءوالطرب والنشوة  

ما اعتادوا عليه من اللهو والعزف وما أشبه ذلك؛ وأكره شيء عندهم هو املوت؛ لكن املعلق قلبه باهللا البعيد عن 

ذا قال بعض قواد املسلمني أظنه قاله اللهو يكون املوت يف سبيل اهللا أحب إليه من احلياة؛ وهلعن معاصي اهللا و 

؛ حيبون املوت كما حتبون احلياة؛ فرق : " أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة "فرس قالاللرستم قائد 

؛ والذي حيب املوت إذا رأى تهجاأسباب املوت هرب ما يرده إال من بني هذا وهذا؛ الذي حيب احلياة إذا رأى

ألنه يريد أن يقتل يف سبيل اهللا؛ مثل هذه الكلمات الرنانة القوية جتعل فرائس العدو  أسباب املوت أقدم عليه؛

ترجتف؛ أعوذ باهللا أتيتين بواحد حيب املوت مثل ما أحب احلياة ؟ ميكن ترتعد يده حىت يسقط السيف منها؛ 

من املؤمنني كما وصف وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أعداء اهللا على الكفار؛ رحيما يف بين جنسه 

 اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بكوم أشداء على الكفار رمحاء بينهم .

  قال ابن القيم رحمه اهللا في سياق غزوة أحد: احلمد هللا.: الطالب

مث أخرب عنها وعفا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده املؤمنني .قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد 

ال عفوه عنهم ونالوا منهم ما نالوه ؟ فقال: لو سلط عليهم أعدائهم حىت قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا م 

لى استئصاهلم؛ مث ذكر حاهلم وقت ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا جممعني ع ,الستأصلهم

 فرارهم مصعدين أي جادين يف اهلرب والذهاب يف األرض .

أن اهللا بني أنه عفا عنهم بيانا مؤكدا بالالم وقد  :بسم اهللا الرمحن الرحيم. هذه الفائدة أو احلكمة: الشيخ

هم من القرح ما هو معلوم والقسم؛ ولكن اإلشكال أن يقال: كيف صح هذا مع أم قتلوا ومثل م وحصل علي

ستأصلهم؛ ة هلذا الذنب العظيم لكان أشد ول؟ فيجاب بأن هذا بعض ما يستحقونه؛ ولو عاقبهم العقوبة املالئم

فكان هذا العفو يعين عن بعض العقوبة ال عن كلها؛ ألن العقوبة حصلت، حصل منها شيء؛ فهو ليس عفوا 

 مطلقا بل هو عفو عن أشد العقوبتني .

مث ذكر حاهلم وقت الفرار مصعدين أي جادين يف اهلرب والذهاب يف األرض أو صاعدين يف اجلبل ال : الطالب

فأثام  ( إلي عباد اهللا أنا رسول اهللا )يلوون على أحد من نبيهم وال أصحام والرسول يدعون يف أخراهم: 

ن فيهم بأن حممدا قد قتل؛ وقيل: ذا اهلرب والفرار غما بعد غم، غم اهلزمية و الكسرة وغم صرخة الشيطا

حصل لكم جزاء على الغم الذي جزاكم غما مبا غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إىل عدوه؛ فالغم الذي 

موه بنبيه؛ والقول األول أظهر لوجوه.أوقعت  



الغم م؛ , أي غما بعد غاآلن فهمتم الفرق بني قولني ؟ أثابكم غما بغم يعين غما مصحوبا بغم آخر: الشيخ

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل؛ وقيل: إن الباء هنا للبدلية أي أثابكم األول: اهلزمية؛ والغم الثاين: ما أشيع من 

غما بدل غم؛ فيكون الغم الثاين بدال عن الغم األول؛ والغم األول هو ما حصل للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ما أصام هم ذه اهلزمية والقولة املكذوبة من أن حممدا صلى اهللا  بفرارهم؛ والغم الذي هو بدل عنهمن الغم 

ما هو ؟ أن الباء للمصاحبة أي أصابكم غما  ,أظهراألول عليه وسلم قتل؛ واملؤلف رمحه اهللا يقول إن القول 

 مصحوبا بغم ويذكر الوجوه :

تنبيه على حكمة هذا الغم بعد  ))(( لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال ما أصابكم أحدها: أن قوله: : الطالب

ة واجلراح فنسوا بذلك السبب وهو أن ينسيهم احلزن على ما فام من الظفر وعلى ما أصام من اهلزمي ,الغم

إمنا حيصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. وهذا  

ح اليت أصابتهم مث غم غم فوات الغنيمة مث أعقبهم غم اهلزمية مث غم اجلرا أنه مطابق للواقع فإنه حصل هلم الثاين: 

القتل مث غم مساعهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قتل مث غم ظهور أعدائهم على اجلبل فوقهم؛ وليس 

خاصة؛ بل غما متتابعا لتمام االبتالء واالمتحان.اثنني املراد غمني   

من متام الثواب . (( بغم ))الثالث: أن قوله:   

غم فوات الغنيمة، غم اهلزمية، غم اجلراح، غم الشيخ: مخسة؛ الطالب: ف ؟ كم من الغم ذكر املؤل: الشيخ

بل فوقهم؛ ستة.اجل أعدائهم على القتل، غم مساعهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قتل؛ غم ظهور  

متصال  ))(( أثابكم غما  :من متام الثواب ال أنه سبب جزاء الثواب واملعىن (( بغم ))الثالث: أن قوله: : الطالب

 بغم .

يعين بل أثابكم غما متصال بغم .: الشيخ  

من متام الثواب ال أنه سبب جزاء الثواب؛ واملعىن أثابكم غما متصال بغم  (( بغم ))الثالث: أن قوله: : الطالب

جزاء على ما وقع منهم من اهلروب وإسالمهم نبيهم صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو 

وكل واحد من هذه األمور يوجب غما  ,وخمالفتهم له يف لزوم مركزهم وتنازعهم يف األمر وفشلهم ,ميدعوه

تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر؛ ومن أن ال ولو خيصه؛ فرتادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسباا وموجباا؛ 

نفوس اليت وهي من بقايا ال ,عبات الطبا يت صدرت منهم كانت من موجَ لطفه م ورأفته ورمحته أن هذه األمور ال

فقيض هلم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إىل الفعل فرتتب عليها آثارها املكروهة فعلموا  ,ةمتنع من النصرة املستقر 

 حينئذ أن التوبة منها واالحرتاز من أمثاهلا ودفعها بأضدادها أمر متعني ال يتم هلم الفالح والنصرة الدائمة املستقرة



إنه بالعلل؛ مث  خل عليهم منها؛ ورمبا صحت األجسامإال به؛ فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة باألبواب اليت د

والنعاس  ,هم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منهم ورمحةتداركهم سبحانه برمحته وخفف عن

وأخرب أن من مل يصبه من ذلك النعاس فهو ممن أمهته  ,يف احلرب عالمة النصرة و األمن كما أنزله عليهم يوم بدر

وأم يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية ؛ وقد فسر هذا الظن الذي ال يليق  ,نفسه ال دينه وال نبيه وال أصحابه

مل يكن  أصامباهللا بأنه سبحانه ال ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل؛ وقد فسر بظنهم أن ما 

يظهره على قدر وإنكار أن يتم أمر رسوله و قضائه وقدره وال حكمة له فيه؛ ففسر بإنكار احلكمة وإنكار الب

(( ه املنافقون واملشركون به سبحانه وتعاىل يف سورة الفتح حيث يقول: كله؛ وهذا هو ظن السوء الذي ظن  الدين

ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين باهللا ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب 

.اهللا عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ))   

(( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم : اآلية: الشيخ

أي ظن اجلاهل باهللا عزوجل؛ فسر هذا الظن بأن الذي حصل مل يكن  لحق ظن الجاهلية ))يظنون باهللا غير ا

ليس أنه هذا ظن  (( لو أطاعونا ما قتلوا )) (( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ))بقضاء اهللا وقدره يف قوهلم: 

ينصر رسوله يعين ظنوا أنه ملا حصلت تفسر الثاين يقول: فسر أن اهللا ال البقضاء اهللا وقدره مع أن اهللا قدره؛ و 

شك ظن سوء باهللا عزوجل. هذه اهلزمية فإنه ال انتصار بعد ذلك للمسلمني؛ وهذا بال  

(( ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين رتب على هذا أشياء كثرية وقال يف سورة الفتح:  ؛ذكر املؤلف

ء وغضب اهللا عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم والمشركات الظانين باهللا ظن السوء عليهم دائرة السو 

التحذير من سوء الظن باهللا.ففي هذا  وساءت مصيرا ))  

.ولكن إذا قال قائل: إذا فعل اإلنسان املعاصي فهل حيرم عليه أن يظن ظن السوء بناء على ما فعل ؟  

ا مب يظن أن اهللا تعاىل أمهله رضاا ال نقول: إذا فعل املعاصي فهنا أمران؛ األمر األول ظن فيما يتعلق بنفسه؛ فهن

ه ويتوب عليه من هذا العمل السيئ حىت يغفر اهللا يظن باهللا عزوجل بأن يؤمل اإلنسان أن اهللا يهد :فعل؛ الثاين

هذا وهذا؛ أما أن نظن أن اهللا ال يغفر له وال يوفقه وال يهديه؛ فإن هذا من ظن السوء باهللا؛ وكم  .له؛ هذا حق

شفا جرف هار مث استقام وثبت؛ وكم من إنسان بالعكس؛ فاإلنسان ال ينبغي له أن يظن من إنسان صار على 

يظن ظن السوء باعتبار   يتوب عليه؛ هذا خطأ عظيم؛ لكن نعمباهللا ظن السوء وأن اهللا ال يوفقه بعد ذلك وال

هال لظن اخلري .أها حىت يرقيها إىل مرتبة تكون ن بنفسه ظن السوء من أجل أن ينتشلأي أنه يظ ,فعله هو  

: ما معىن يضمحل ؟ السائل  



: يضمحل يزول.الشيخ  

وإمنا كان هذا ظن السوء وظن اجلاهلية املنسوب إىل أهل اجلهل وظن غري احلق ألنه ظن غري ما يليق : الطالب

بأمسائه احلسىن وصفاته العلياء وذاته املربأة من كل عيب وسوء خبالف ما يليق حبكمته ومحده وتفرده بالربوبية 

لرسله أنه ينصرهم وال خيذهلم وجلنده بأم  واإلهلية وما يليق بوعده الصادق الذي ال خيلفه وبكلمته اليت سبقت

رهم بأعدائه ويظهرهم يظفويؤيد حزبه ويعليهم و  ,غالبون؛ فمن ظن بأنه ال ينصر رسله وال يتم أمره وال يؤيدههم 

عليهم وأنه ال ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطلة على احلق إدالة مستقرة يضمحل معها 

يليق بكماله وجالله  إىل خالف ماحلق اضمحالال ال يقوم بعده أبدا فقد ظن باهللا ظن السوء ونسبه التوحيد وا

جنده وأن تكون النصرة املستقرة حزبه و وصفاته ونعوته؛ فإن محده وعزته وحكمته وإهليته تأىب ذلك وتأىب أن يذل 

عرفه وال عرف أمسائه وال عرف صفاته لني به؛ فمن ظن بذلك فما الدائم ألعدائه املشركني به العادوالظفر 

ذلك من عظمته؛ وكو ضائه وقدره فال عرفه وال عرف ربوبيته وملكه ه؛ وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقوكمال

لك إمنا صدر وأن ذ ,من ذلك وغريه حلكمة بالغة وغاية حممودة يستحق احلمد عليها أنكر أن يكون قدر ما قدره

غاية مطلوبة هي أحب إليه من فوا؛ وأن تلك األسباب املكروهة املفضية عن حكمة و ذلك عن مشيئة جمردة 

إليها ال خيرج تقديرها عن احلكمة إلفضائها إىل ما حيب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى وال أنشأها عبثا 

 غري احلق وأكثر الناس يظنون باهللا (( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ))وال خلقها باطال 

وال يسلم من ذلك إال من عرف اهللا وعرف أمسائه وصفاته وعرف  ,ظن السوء فيما خيتص م وفيما يفعله بغريهم

 موجب احلمد .

: قوله: وصفاته العليا صحيح أو صفاته العلى ؟ السائل  

(( ب اهللا تعاىل: : كل هذا جائز؛ العلى مجع والعليا مفرد؛ والسموات توصف اجلمع واملفرد ؛ ويف كتاالشيخ

أي نعم . تنزيال ممن خلق األرض والسموات العلى ))  

من  ؛ قمن قنطوال يسلم من ذلك إال من عرف اهللا وعرف أمسائه وصفاته وعرف موجب محده وحكمته: الطالب

رمحته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء؛ فمن جوز عليه أن يعذب أوليائه مع إحسام وإخالصهم ويسوي 

وال يرسل  بينهم وبني أعدائه فقد ظن به ظن السوء؛ ومن ظن به أن يرتك خلقه سدى معطلني عن األمر والنهي

به ظن السوء؛ ومن ظن أنه لن جيمع عبيده  يهم كتبه بل يرتكهم مهال كاألنعام فقد ظنإليهم رسله وال ينزل عل

بعد موم للثواب والعقاب يف دار جيازي احملسن فيها بإحسانه واملسيء بإساءته ويبني خللقه حقيقة ما اختلفوا 

فيه ويظهر للعاملني كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعدائه كانوا هم الكاذبني فقد ظن به ظن السوء؛ ومن ظن أنه 



الصاحل الذي عمله خالصا لوجهه الكرمي على امتثال أمره ويبطله عليه بال سبب من العبد أو أنه يضيع عليه عمله 

يعاقبه مبا ال صنع فيه وال اختيار له وال قدرة وال إرادة يف حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به 

. ا أنبيائه ورسلهأنه جيوز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبني عليه باملعجزات اليت يؤيد   


